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INFORMARE PREVENTIVĂ

Reguli şi măsuri de prevenire la grajduri, magazii şi dependinţe, la depozite
de furaje, paie şi alte materiale.

1. Reguli și măsuri de prevenire la grajduri, magazii și alte dependințe:

a) este interzis a se intra în aceste construcții cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de
petrol, iluminatul realizîndu-se cu corpuri de iluminat electrice prevăzute cu globuri de
protecție sau cu felinare de vânt în stare bună, cablurile electrice vor fi pozate numai pe
materiale incombustibile;

b) se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis în aceste spații;
c) ușile grajdurilor vor fi construite fără praguri și se vor deschide spre exterior. Nu este

permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;
d) încălzirea grajdurilor este admisă numai cu sobe cu acumulare de căldură, iar

aprinderea și alimentarea focului trebue să se facă numai din exterior;
e) se interzice depozitarea în magazii sau în alte dependințe a orcărui fel de carburant în

cantitate mai mare decât cea stabilită de reglementările în vigoare;
f) este interzisă folosirea afumătorilor improvizate, care prezintă pericol de incendiu, în

magazii, șuri sau instalate în apropierea materialelor combustibile.

2. Respectarea regulilor și măsurilor de prevenire la depozite de furaje, paie și alte materiale:

a)    furajele, paiele și alte materiale combustibile vor fi depozitate, după posibilitați , cât
mai departe de casă, bucătării de vară, cuptoare, magazii etc.;

b)    este interzisă folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă
pe lângă furaje și materiale combustibile;

c)    focurile deschise făcute în curți, la o distanță mai mare de 10 m față de depozitele de
furaje, paie și alte materiale, trebue atent supravegheate, în locuri special amenajate (gropi),
iar pe timp de vânt sunt interzise.
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